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عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني للوفاق:

رسخ اإلمام الخامنئي نهج المقاومة كخيار
اسرتاتيجي وثقافة شاملة
سبب جريمة اغتيال الشهيد سليماني هو مواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية

■حتمية هزمية املرشوع الصهيوين
وقال عضو املكتب السيايس للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني ماهر الطاهر :لقد سجل التاريخ للشهيد
قاسم سليامين ولكل رفاقه من الشهداء والقادة
من أبناء الثورة االسالمية بأنهم مل يــرددوا ومل
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■لحظة فاصلة ومرحلة جديدة
وأضاف :اعتقد أننا أمام لحظة فاصلة ومرحلة جديدة
يواجهها الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية
واألمة العربية واإلسالمية بأرسها .حيث نجد حكام
عرب يعلنون التحالف مع الكيان الصهيوين ومع
القوى األكرث تطرفا يف هذا الكيان وهم يشاهدون
يوميا معاناة شعب يتعرض منذ أكــر من سبعة
عقود لكل أنواع القتل واملجازر واإلرهاب من حركة
صهيونية عنرصية رشدته يف كل أصقاع األرض.
وقال ماهر الطاهر:إن مواجهة هذا التطبيع ومخاطره
تبدأ من فلسطني ،فال ميكن مواجهة من يقوم بالتطبيع
من دول عربية والقيادة الرسمية الفلسطينية تعرتف
بالكيان الصهيوين وحقه يف الوجود فال بد من سحب
هذا االعرتاف وإعالن ذلك أمام العامل كله حتى تكون
معركتنا واضحة وصادقة وحتى ال يكون هناك أي
ذرائع لدى التابعني من بعض الحكام العرب والذين
ال ميلكون من أمرهم شيئا .واعتقد أن مثة مسؤوليات
كثرية يف املرحلة القادمة ملقاة عىل عاتق القوى
الشعبية وذلك من خالل العمل الجاد لتشكيل جبهة
مقاومة لحامية القضية الفلسطينية وتحريك الشارع
العريب واالسالمي واستنهاضه .ومبناسبة يوم القدس

العاملي نتوجه بالتحية للشعوب والقوى التي عربت
عن رفضها لسياسة الذل والخنوع والتطبيع وإقامة
التحالفات األمنية والعسكرية من بعض األنظمة
العربية مع الكيان الصهيوين ،كام نوجه التحية للدول
العربية واإلسالمية الرافضة لهذا التطبيع ويف مقدمتها
سوريا وإيران والجزائر ولبنان واليمن والكويت والعراق
وتونس وماليزيا وغريها.
وقال عضو املكتب السيايس للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني :ال يخفى عىل أحد بأن القضية الفلسطينية
حارضة وبقوة يف قلوب قادة الثورة اإلسالمية يف إيران،
لذلك عمل اإلمام الراحل آية الله العظمى الخميني
رضــوان الله عليه لبلورة ورسم خطط املواجهة مع
العدو إلدراكه العميق بأهمية فلسطني ومحوريتها
يف الرصاع التاريخي مع املرشوع الصهيوين متمسكا
بنهج املقاومة مؤمنا بحتمية االنتصار عىل املرشوع
االستعامري الصهيوين يف املنطقة .وقد سار عىل هذا
الدرب قائد الثورة اإلسالمية اإليرانية اإلمام القائد عيل
الخامنئي والذي أكد عىل تصعيد نهج املقاومة كخيار
اسرتاتيجي وثقافة شاملة ،وقاد بكل إرصار وعزمية قوة
جادة يحسب لها الكيان الصهيوين ألف حساب ومزج
بني القول والفعل واستحق بجدارة احرتام وتقدير كل

الثوريني والرشفاء يف العامل أجمع .ووضع إيران يف
حالة مواجهة مستمرة مع املرشوع الصهيوأمرييك
الذي يستهدف استقرار املنطقة وشعوبها ،حيث
أوضح سامحة القائد يف إحدى خطاباته التاريخية أن
“ارسائيل ليست دولة ،بل معسكرا إرهابيا ضد الشعب
الفلسطيني والشعوب املسلمة األخــرى” .ومن هنا
يقف بصدق وإخالص وشجاعة إىل جانب املقاومة
الفلسطينية ومختلف قوى املقاومة يف سوريا ولبنان
والعراق واليمن وعموم املنطقة بل عىل املستوى
العاملي األمر الذي يشكل قلقا كبريا لدى الكيان
الصهيوين والواليات املتحدة األمريكية وعمالئهم من
املنطقة .ولذلك تواجه إيران كل الضغوط والتحديات
والحصار واملخططات التي استهدفتها بسبب وقوفها
املبديئ إىل جانب قضية فلسطني والقضايا العادلة يف
املنطقة ويف العامل.

یومالقدس العالمی

قــال عضــو المكتــب السياســي للجبهة الشــعبية لتحرير فلســطني ومســؤول
الوفاق | خاص
دائــرة العالقــات السياســية ماهــر الطاهــر في حــوار خاص مــع الوفاق أن مناســبة
مختار حداد
يــوم القــدس العالمــي لعزيــزة علــى قلوبنــا وقلــوب الشــعب الفلســطيني وكل
الرشفــاء واالحــرار فــي العالــم هــي تأكيــد علــى الرؤيــة االســراتيجية لإلمــام الراحــل آيــة هللا العظمــى الخميني
رضــوان هللا عليــه حــول أهميــة القــدس ومحورتيهــا فــي الــراع مــع المــروع الصهيونــي حيــث ســيبقى
يــوم القــدس العالمــي الرصخــة التاريخيــة المدويــة التــي أطلقهــا اإلمــام الراحــل وحــدد الجمعــة األخــرة مــن
رمضــان يومــا عالميــا للقــدس ،كعنــوان بــارز يمثــل الــراع بــن الحــق والباطــل وســيبقى فــي وجــدان األمة
ً
ونالحــظ أنــه عامــا بعــد عــام يــزداد وينمــو عــدد المشــاركني فــي احيــاء هــذا اليــوم فــي مختلــف انحــاء العالــم.
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