األمني العام لـ«جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
خالد عبدالمجيد للوفاق:

االمة االسالمية و احرار العالم مصممون على
تلبية لنداء االمام الخميني
اسرتجاع القدس
ً

بعث الشهيد سليماني روح األمل و النرص في الشباب الفلسطيني

قــال األمــن العــام لـ«جبهــة النضــال الشــعبي
الوفاق | خاص
الفلســطيني خالــد عبدالمجيــد فــي حــوار خــاص
مختار حداد
مــع الوفاق:أهميــة يــوم القــدس العالمــي أنــه جــاء
فــي اعــان ســماحة اإلمــام الخمينــي ؟توضر؟ و فــي
ايــام مقدســة والــى المدينــة المقدســة و بالتالــي فــان حشــد االمــة االســامية
و احــرار العالــم فــي هــذا اليــوم التاريخــي الــذي يعتــر مــن أهــم األيــام لدعــم و
نــرة الشــعب الفلســطيني المظلــوم هــي خطــوة إســتثنائية فــي التاريــخ
المعــارص الــذي نواجــه فيــه هجمــة امربياليــة صهيونيــة رجعيــة و الــذي يواجــه
ً
ً
ً
ً
الشــعب الفلســطيني احتــاال عنرصيــا اســتيطانيا إجراميــا خــال أكــر مــن
ً
ســبعني عامــا.

■الشهيد سليامين و دعم املقاومة
و قال األمني العام لـ”جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
أن للشهيد الحاج قاسم سليامين بصامت واضحة يف
دعم القضية الفلسطينية و يف دعم فصائل املقاومة
الفلسطينية و قوة القدس التي قامت بدور كبري يف
املنطقة حيث كان لها الــدور الكبري يف العراق و
سوريا و لبنان و اليمن و فلسطني يف التصدي ملشاريع
الواليات املتحدة األمريكية و املشاريع الصهيونية
و الرجعية العربية،لذلك كان دور الشهيد قاسم
سليامين عىل الصعيد الفلسطيني دور كبري و تعجز
الكلامت عن االيفاء لهذا الدور و االيفاء بهذه الجهود
التي قدمها الشهيد قاسم سليامين ولذلك فإننا نحيي
روح الشهيد قاسم سليامين بهذه املناسبة ونقول
له نم قرير العني ألنك كنت من اوائل الذين خططوا
ألن تكون هذه املسرية الجهادية مسرية مستمرة
و أن تبعث روح األمــل و النرص يف هــؤالء الشباب
الفلسطيني الذين يقومون بهذه العمليات البطولية و
يف شباب أبناء امتنا الذين يتصدون ملشاريع األمريكا
و حلفائها يف هذه املنطقة.
■اليوم املقدس
وختم خالد عبداملجيد بالقول :رسالتنا نحن
الفلسطينيني يف هذا اليوم املقدس يف يوم القدس
العاملي جاءت من فلسطني يف هذا الشهر الفضيل
قام شباب فلسطني مببادرات حية انتفض شعبنا يف
الضفة الغربية واملقاومة الفلسطينية يف غزة عىل
اهبة االستعداد للقيام بدورها يف مواجهة االحتالل
ولذلك رسالتنا واضحة .واضاف:رسالتنا التمسك
بكامل حقوقنا الوطنية والتاريخية والتمسك بحقوق
األمة يف القدس وباملقدسات االسالمية و املسيحية
ونتمسك بحقوق األمة يف اراضيها من أجل مواجهة
هذا الطاغوت األمرييك و حلفاءه يف املنطقة لذلك
فان مسريات يوم القدس العاملي هذا العام تتميز
بهذه الحشودات الكبرية من خالل هذا االعداد الذي
أن تقوم به كل الهيئات و اللجان يف العواصم العربية
و االسالمية ومدن العامل .
وقال القيادي الفلسطيني نوجه التحية لروح سامحة
االمام الخميني ؟وضر؟ و كذلك رسالتنا لسامحة االمام
السيد عيل الخامنئي الذي يف عقله و ضمريه و
مستمر يف دعم قضية شعبنا ومستمر يف أن
قلبه
ُ
تكون القضية الفلسطينية من اولويات القضايا التي
تهتم فيها القيادة االيرانية اىل جانب قضايا األمة،
نحن نعيش هذه االيام يف شهر رمضان املبارك أيام ًا
كرمية وأيام ًا تعطي االمل بتحقيق النرص هذا النرص
الذي كان اليران الركن االسايس و القاعدة االساسية
من أجل دحر املستعمرين الجدد ومن أجل إفشال
مخطط الرشق االوسط الجديد و تحية إلخوتنا و
أهلنا و شعبنا الشقيق يف الجمهورية االسالمية
االيرانية.

یومالقدس العالمی

■القضية الفلسطينية اولوية الثورة االسالمية
و قــال األمــن الــعــام لـ”جبهة النضال الشعبي
الفلسطيني أنه منذ انتصار الثورة االسالمية يف
ايــران التي اولت اهتامم ًا خاص ًا و كبرياً بالقضية
الفسطينية و الجمهورية االسالمية االيرانية بكل
مؤسساتها و عىل رأسها سامحة االمام الخميني؟وضر؟
و استمر يف هذا املوقف سامحة االمام الخامنئي
و قيادات الحرس الثوري وكل املؤسسات بدءاً من
الحكومة ومجلس الشورى اىل كل املؤسسات وهي
تقوم بدعم القضية الفلسطينية عىل كل االصعدة
سواء بالقدرات العسكرية او باإلمكانيات املادية او
يف كل املجاالت و نحن رأينا خالل الفرتة السابقة
كيف تحولت اوضاع املقاومة الفلسطينية يف قطاع
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منذ انتصار
الثورة
االسالمية اولت
اهتماما
ايران
ً
كبريا
و
خاصا
ً
ً
بالقضية
الفسطينية

■أهمية يوم القدس هذا العام
وقــال قال األمــن العام لـ”جبهة النضال الشعبي
الفلسطيني أن يوم القدس العاملي يف هذا العام يشهد
اوضاع ًا و متغريات اقليمية و دولية و يشهد تصعيداً
للكيان الصهيوين تجاه مدينة القدس،يف نفس الوقت
الذي يشهد مقاومة باسلة و عمليات بطولية ضد هذا
الكيان العنرصي الغاصب بأرض فلسطني ويف الوقت
الذي تسارعت فيه عدد من الدول العربية الرجعية
وانظمة الخليج الفاريس للتطبيع مع الكيان الصهيوين
و عقد اتفاقيات معه ،شاهدنا هذه العمليات بطولية
و هــذا املوقف الــذي تجسد يف الشعوب الحرة
التي تناضل من أجل حريتها و استقاللها و من أجل
افشال املشاريع املعادية لهذه األمة،هذا تحشيد
شعب الذي نراه يف املناسبات الوطنية الفلسطينية
يف العديد من االقطار العربية و االسالمية و احرار
العامل،هذا التفاف الكبري لهذه شعوب حول قضية
فلسطينية،جعل من هؤالء الشباب الذين يناضلون
و يجاهدون ضد هذا العدو الغاصب يف التصدي
ملرشوع االحتالل و يف نفس الوقت لفضح و تعرية
خطوات التطبيع التي عقدتها العديد من دول الخليج
الفاريس و بعض دول التي اقامت عالقات مع هذا

العدو الغاصب او عقدت االتفاقيات.
وأضاف خالد عبداملجيد :فإن هذه االحداث التي
نراها و هذا تصعيد الذي نراه من خالل هذه املقاومة
ضد االحتالل وجه صفعة كبرية لهوالء أنظمة و الحكام
و نعترب أن شعوب األمة مطالبة بالتحرك الكبري ضد
هذه األنظمة ملواجهة خطوات الخزي و العار وخطوات
تطبيع و عقد االتفاقيات مع العدو الصهيوين.

غزة اىل قوة ردع حقيقية لهذا الكيان حيث يخىش
العدو الصهيوين أن يقوم بأي عمل ألن معركة سيف
القدس األخرية اذلت هذا االحتالل و اطلقت مايزيد
عن  480صاروخ ًا وهذه القدرات العسكرية الفضل
فيها للجمهورية االسالمية االيرانية.
مضيف ًا :فأننا نعترب أن هذا الدعم املستمر منذ
انطالقة الثورة االسالمية يف ايران لغاية اآلن هو الذي
افشل مرشوع تسوية القضية الفلسطينية و اليوم
القضية الفلسطينية تطرح نفسها بقوة عىل الساحة
االقليمية و الدولية يف ظل تجاذبات اقليمية و دولية
كثرية من أجل أن تتكامل و ترتابط كل النضاالت التي
تقوم بها أمتنا اىل جانب جهاد الشعب الفلسطيني
املــقــدس لتحقيق أهـــداف الــعــودة و التحرير
لفسطني ان شاءالله،فتحية اىل سامحة االمــام
السيد عيل الخامنئي و كل القيادة يف الجمهورية
االسالمية و كل املؤسسات التي تقوم بهذا الدعم
املتواصل للقضية الفلسطينية و لفصائل املقاومة
الفلسطينية.

